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Formulier intrekking vergunningen
niet-landelijke commerciële omroep

Afdeling
Spectrummanagement-Media

Ons kenmerk
AT-EZ/
Uw kenmerk
-

1. Intrekking vergunningen
Hierbij verzoek ik om intrekking van de FM-vergunning voor niet-landelijke
commerciële omroep en bijbehorende vergunning voor digitale radio-omroep.

Bijlagen
-

2. Naam vergunninghouder
………………………………………………………………………………………………………………........
3. Kavelnummer
Kavelnummer
B ..

DAB+ allotment
en bijbehorende vergunning voor digitale radioomroep.

4. Datum intrekking: keuze uit de volgende opties
De datum waarop de vergunningen moeten worden ingetrokken:


Optie 1: bij voorkeur ……………………………………………………………………….
“zo spoedig mogelijk” of de gewenste datum invullen2.



Optie 2: intrekkingsdatum afhankelijk van nieuwe uitgifte via
voorgenomen veiling.
Onder optie 2 is de ingangsdatum van de intrekking de dag vóórdat de
nieuwe vergunningen voor analoge en digitale radio-omroep inwerking
treden in verband met verdeling via een voorgenomen veiling 3.

1

Artikel 4:4 Algemene wet bestuursrecht.
Bij optie 1 de datum invullen met ingang waarvan de intrekking bij voorkeur dient in te gaan. Met de
voorkeursdatum wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. De intrekking zal niet eerder ingaan dan nadat deze
positief is beoordeeld en administratief is verwerkt.
3
Regeling aanvraag- en veilingprocedure teruggekomen niet-landelijke commerciële FM-vergunningen 2017.
2
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5. Ondertekening
Ondergetekende verklaart dat de gegevens naar waarheid zijn ingevuld en dat de
volgende passage wordt onderschreven:

Ons kenmerk
AT-EZ/

Mijn verzoek om intrekking is onvoorwaardelijk en onherroepelijk. Ik ben mij
ervan bewust dat de looptijd van de huidige FM-vergunning voor nietlandelijke commerciële omroep en bijbehorende vergunning voor digitale
radio-omroep, waarvoor ik nu om intrekking verzoek, hierdoor wordt verkort
en dat er na indiening van een verzoek tot intrekking geen restitutie
plaatsvindt van reeds verschuldigde vergoedingen voor dat kalenderjaar.
Voorts ben ik mij ervan bewust dat alle overige vergunningvoorschriften van
de huidige vergunningen, dus ook de regiogerichtheidseis, onverkort blijven
gelden totdat de vergunning daadwerkelijk is ingetrokken.
Het is mij bekend dat toezichtstrajecten kunnen worden gestart, dan wel dat
een gestart toezichtstraject kan doorlopen ten aanzien van overtredingen die
voor de intrekking hebben plaatsgevonden.
Ondergetekende(n) is/zijn bevoegd dit verzoek tot intrekking – namens de
vergunninghouder - in te dienen4.



Naam ……………………………………………………………………………………………………….



Functie …………………………………………………………………………………………………….



Plaats en datum ………………………………………………………………………………………



Handtekening ………………………………………………………………………………………….

Toelichting
Per FM-vergunning voor niet-landelijke commerciële omroep en bijbehorende
vergunning voor digitale radio-omroep wordt één formulier gebruikt.
Hernieuwde uitgifte van de vergunningen zal plaatsvinden op grond van de
Regeling aanvraag- en veilingprocedure teruggekomen niet-landelijke
commerciële FM-vergunningen 2017.
Bij nieuw te verdelen FM-vergunningen voor niet-landelijke commerciële omroep
geldt op grond van de Regeling aanwijzing en gebruik frequentieruimte
commerciele radio-omroep 2003 een regiogerichtheidspercentage van 10%.
Daarnaast bevatten deze nieuwe FM-vergunningen geen andere
regiogerichtheidseis.
Verdeling door middel van veiling betekent dat - tot het moment van uitslag van
de veiling - ongewis is wie de nieuwe vergunninghouder wordt.

4

Indien u niet alleen bevoegd bent, dient dit verzoek door alle daartoe bevoegde personen te worden
ondertekend conform het uittreksel uit het handelsregister en de statuten.
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